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Corpul european de solidaritate  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Corpul european de solidaritate ar 

trebui să ofere tinerilor noi oportunități de 

a desfășura activități de voluntariat, stagii 

sau plasamente în domenii legate de 

solidaritate, precum și de a concepe și 

elabora proiecte de solidaritate din proprie 

inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să 

contribuie la consolidarea dezvoltării 

personale, educaționale, sociale, civice și 

profesionale a tinerilor. De asemenea, 

Corpul european de solidaritate ar trebui să 

sprijine activitățile de comunicare în rețea 

pentru participanții și organizațiile 

Corpului european de solidaritate, precum 

și măsurile de asigurare a calității 

activităților sprijinite și de sporire a 

validării rezultatelor învățării. 

(8) Corpul european de solidaritate ar 

trebui să ofere tinerilor noi oportunități de 

a desfășura activități de voluntariat în 

domenii legate de solidaritate, precum și de 

a concepe și elabora proiecte de solidaritate 

din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar 

trebui să contribuie la consolidarea 

dezvoltării personale, educaționale, sociale, 

civice și profesionale a tinerilor. Având în 

vedere domeniul de aplicare și scopul 

programului, participarea la Corpul 

european de solidaritate ar trebui să fie 

permisă numai pentru organizațiile non-

profit. De asemenea, Corpul european de 

solidaritate ar trebui să sprijine activitățile 

de comunicare în rețea pentru participanții 

și organizațiile Corpului european de 

solidaritate, precum și măsurile de 

asigurare a calității activităților sprijinite și 

de sporire a validării rezultatelor învățării. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „organizație participantă” înseamnă 

orice entitate publică sau privată căreia i-a 

fost atribuită eticheta de calitate a Corpului 

european de solidaritate, care oferă un 

plasament unui participant la Corpul 

european de solidaritate sau desfășoară alte 

activități în cadrul Corpului european de 

solidaritate; 

(4) „organizație participantă” înseamnă 

orice entitate publică non-profit sau privată 

non-profit căreia i-a fost atribuită eticheta 

de calitate a Corpului european de 

solidaritate, care oferă un plasament unui 

participant la Corpul european de 

solidaritate sau desfășoară alte activități în 

cadrul Corpului european de solidaritate; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „voluntariat” înseamnă un serviciu 

de voluntariat neremunerat cu normă 

întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 

luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a 

contribui la activitatea zilnică a 

organizațiilor care activează în domenii 

legate de solidaritate, în beneficiul 

comunităților în care se desfășoară 

activitățile respective, inclusiv o 

dimensiune solidă de învățare și formare, 

pentru a permite (tânărului voluntar) 

tinerilor voluntari să dobândească abilități 

și competențe, care vor fi utile pentru 

dezvoltarea personală, educațională, 

socială și profesională a acestora și care va 

contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 

capacității lor de inserție profesională; 

(6) „voluntariat” înseamnă un serviciu 

de voluntariat neremunerat cu normă 

întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 

luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a 

contribui la activitatea zilnică a 

organizațiilor non-profit care activează în 

domenii legate de solidaritate, în beneficiul 

comunităților în care se desfășoară 

activitățile respective, inclusiv o 

dimensiune solidă de învățare și formare, 

pentru a permite (tânărului voluntar) 

tinerilor voluntari să dobândească abilități 

și competențe, care vor fi utile pentru 

dezvoltarea personală, educațională, 

socială și profesională a acestora și care va 

contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 

capacității lor de inserție profesională; 

_________________ _________________ 

32 Ca principiu general, este vorba despre o 

activitate desfășurată în mod continuu, 5 

zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi. 

32 Ca principiu general, este vorba despre o 

activitate desfășurată în mod continuu, 5 

zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivul Corpului european de 

solidaritate este de a consolida implicarea 

tinerilor și a organizațiilor în activități de 

solidaritate accesibile și de înaltă calitate, 

ca mijloc de a contribui la consolidarea 

coeziunii și solidarității în Europa, de a 

sprijini comunitățile și de a răspunde 

nevoilor societale nesatisfăcute. 

Obiectivul Corpului european de 

solidaritate este de a consolida implicarea 

tinerilor și a organizațiilor non-profit în 

activități de solidaritate accesibile și de 

înaltă calitate, ca mijloc de a contribui la 

consolidarea coeziunii și solidarității în 

Europa, de a sprijini comunitățile și de a 

răspunde nevoilor societale nesatisfăcute. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Corpul european de solidaritate este 

deschis participării entităților publice sau 

private sau unor organizații internaționale, 

cu condiția să fi primit o etichetă de 

calitate a Corpului european de solidaritate. 

1. Corpul european de solidaritate este 

deschis participării entităților publice non-

profit sau private non-profit sau unor 

organizații internaționale, cu condiția să fi 

primit o etichetă de calitate a Corpului 

european de solidaritate. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Orice entitate publică sau privată stabilită 

într-o țară participantă, precum și 

organizațiile internaționale care desfășoară 

activități de solidaritate în țările 

participante pot solicita finanțare în cadrul 

Corpului european de solidaritate. În cazul 

activităților menționate la articolul 7 

alineatul (1) litera (a), organizația 

participantă obține o etichetă de calitate ca 

o condiție prealabilă pentru a beneficia de 

finanțare în cadrul Corpului european de 

solidaritate. În cazul proiectelor de 

solidaritate menționate la articolul 7 

alineatul (1) litera (b), persoanele fizice pot 

să solicite, de asemenea, finanțare în 

numele unor grupuri informale de 

participanți la Corpul european de 

solidaritate. 

Orice entitate publică non-profit sau 

privată non-profit stabilită într-o țară 

participantă, precum și organizațiile 

internaționale care desfășoară activități de 

solidaritate în țările participante pot solicita 

finanțare în cadrul Corpului european de 

solidaritate. În cazul activităților 

menționate la articolul 7 alineatul (1) litera 

(a), organizația participantă obține o 

etichetă de calitate ca o condiție prealabilă 

pentru a beneficia de finanțare în cadrul 

Corpului european de solidaritate. În cazul 

proiectelor de solidaritate menționate la 

articolul 7 alineatul (1) litera (b), 

persoanele fizice pot să solicite, de 

asemenea, finanțare în numele unor grupuri 

informale de participanți la Corpul 

european de solidaritate. 

Or. en 

 


